30 DIAGNOSTIKA
Bosch KTS 560 a KTS 590
Multiznačkový diagnostický prístroj KTS 560 a KTS 590
– nástupca KTS 540 a 570

Diagnostický modul pripojiteľný k PC alebo Notebooku pomocou USB alebo
bezdrôtovo cez bluetooth adaptér. Umožňuje komunikáciu s RJ vozidla,
diagnostiku, vyhľadávanie a odstraňovanie závad.

Použitie nového komunikačného rozhrania vozidiel na báze
Ethernetu:

– DoIP= Diagnostics over IP (Diagnostika cez IP) – je označenie nového
diagnostického rozhrania založeného na komunikačnom protokole
Ethernet (zhodné s LAN protokolom v PC). Popredné európske
automobilky (BMW, VW, Audi, Mercedes, Ford, …) majú Ethernet
komunikáciu vyvedenú na bežnú 16-pinovú OBD diagnostickou zásuvku.
– Prvý produkt v IAM s touto komunikáciou

cena

po zľave

Obj. číslo KTS 590:
0684400590

3 350 €

cena 3 725 €

cena

po zľave

Obj. číslo KTS 560:
0684400560

2 110 €

cena 2 345 €

Možnosť paralelnej diagnostiky – rýchla komunikácia
s rôznymi riadiacimi jednotkami súčasne pomocou
rozdielnych komunikačných rozhraní

– Podporuje špeciálne požiadavky diagnostických platforiem OE
– Plná podpora pre programovanie podľa Euro 5/6 pre všetky
súčasné a aj budúce značky a technológie
– Rýchly prehľad systémov
– Zvláštne funkcie a zobrazenie aktuálnych hodnôt sú rýchlejšie
– Integrovaný 1-kanálový multimeter – pre KTS 560
– Integrovaný 2-kanálový multimeter a 2-kanálvý osciloskop –
pre KTS 590

Prehľad o stave komunikácie s vozidlom a systémom vďaka LED lište
v hornej časti prístroja. Ochrana proti prachu a vode vylepšená na úroveň
krytia IP53.

Základné funkcie:

– vyčítanie a vymazanie pamäte závad
– zobrazenie skutočných hodnôt snímačov a akčných členov
– test akčných členov
– základné nastavenia
– nulovanie a nastavovanie servisných intervalov
– kódovanie variant
– komunikáciu s riadiacimi jednotkami s EOBD a mnoho ďalších funkcií
podľa stavu software a typu riadiacej jednotky
– záznam a tlač protokolu
– komunikácia v českom jazyku

Bosch DCU 220
Nový dielenský tablet Bosch

Použiteľný ako notebook s klávesnicou, alebo ako
tablet s dotykovou obrazovkou. DCU 220 ako centrálny PC
pre diagnostiku v dielni. Robustný, ľahký a flexibilný. 11,6“
dotykový display, dobre čitateľný aj za denného svetla. HOT
SWAP funkcia – možnosť výmeny akumulátorov za behu. Výkon
porovnateľný s aktuálnymi notebookmi alebo tabletmi (Intel Core
i5 – 6. generácie, vrátane SSD disku, prispôsobený Bosch Windows
10 Professional).

cena

po zľave

Zvláštne príslušenstvo (nie je súčasťou základnej dodávky):
Dokovacia stanica, Prístrojový vozík (bez krytu tlačiarne a zadnej
steny), Montážna sada pre pripevnenie dokovacej stanice na
prístrojový vozík, Nabíjacia stanica pre 2 akumulátory DCU 220
(bez akumulátorov), Napájací adaptér
na 12 V z automobilovej zásuvky,
Náhradný akumulátor 1 ks.
Obj. č.: 0684400232
cena 3 980 €

3 580 €
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Tester elektronických systémov
BOSCH KTS pre osobné a nákladné vozidlá
Obj. číslo
Názov
Katalógová cena
0684400912 KTS 960 (KTS 560 s DCU 220)
5 835 €
0684400922 KTS 980 (KTS 590 s DCU 220)
7 165 €
0684400930 KTS 995 (KTS 560 s DCU 220
8 820 €
a FSA 500)
0684400350 KTS 350 (DCU 100 plus
4 300 €
s integrovanou KTS 560)
– nástupca KTS 340
0684400460 KTS 460 (KTS 560 s DCU 100 plus) 4 215 €
0684400122 DCU 100 PLUS (PC Tablet 10“)
2 130 €

Akcia
5 250 €
6 450 €
7 935 €
3 870 €

3 795 €
1 917 €

Uvedené ceny sú bez DPH

50 DIAGNOSTIKA LKW/ TRUCK
Bosch KTS TRUCK
KTS TUCK je ideálnym základom pre opravy a diagnostiku
nákladných vozidiel
Optimalizované a mobilné riešenie diagnostiky
– Modul KTS Truck pre úžitkové a nákladné vozidlá
– Pripojiteľný k DCU 220, PC alebo notebooku
– Integrované spojenie Bluetooth s veľkým dosahom – až 100 m
– Bluetooth USB adaptér obsiahnutý v rozsahu dodávky
– Robustný kryt
– Podporované sú operačné systémy: MS Windows Xp (SP3),
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8
– Cez rozhranie USM je možné KTS Truck pripojiť k bežným
notebookom a PC
Obj. číslo KTS 560: 0684400512

cena

po zľave

2 685 €

cena 2 985 €

Bosch KTS 900 TRUCK
cena

po zľave

Tester elektronických systémov KTS TRUCK s DCU 220
Obj. číslo KTS 900 TRUCK: 0684400902

JalTest – Diagnostika nákladných vozidiel,
návesov, prívesov, autobusov, špeciálnych
a poľnohospodárskych vozidiel
JalTest Link KIT

cena

Dignostický modul spolu, ktorý spolu
so softvérom JalTest Soft umožňuje
vykonávať kompletnú diagnostiku
elektronických systémov motorov, ABS/ASR
ťahačov, návesov, prívesov, ESP, airbagov,
systémov prístrojových dosiek, riadenia
automatických prevodoviek a celého radu
ďalších systémov komfortu a bezpečnosti.
Obj. č.: JAL29365

Jaltest Info – Úžitkové vozidlá
(všetky značky)

Premeňte Váš JalTest na kompletnú pracovnú
stanicu - Komfortný prístrojový vozík pre
umiestnenie všetkých komponentov PC link,
notebook, nabíjačku, setov s káblami.
Obj. č.: JAL29112

cena

cena

1 565 €

JalTest je mnohoznačková a multisystémová
diagnostická jednotka, ktorá je vyvinutá pre
vykonávanie najkomplexnejších diagnostických
prác a údržby vozidiel jednoducho a intuitívne.

Najkomplexnejší interaktívny informačný
systém umožňuje riadené vyhľadávanie porúch.
Obsahuje údaje motorov, detaily o údržbe,
blokové schémy elektroniky, umiestnenie
súčiastok vo vozidle...

JalTest
Workstation
vozík

Robustný notebook s otočným Active Matrix
(TFT), Intel Core i5 6300U vPro 2,4GHz,
Windows® 10 Pro, DDR3L SODIMM 8 GB
V spojení s JalTest Link a Jaltest
Info sa premení na výkonný diagnostický
nástroj s mobilným nasadením aj
v najťažších podmienkach.
Obj. č.: JAL29534

Čo je JalTest ?

JalTest Info

1 050 €

JalTest Rugged PC

5 615 €

cena 6 240 €

JalTest
káblové kity

670 €

Kvalitné sety káblov pre všetky značky vozidiel.
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Obj. č.: JAL29303
+ JalTest – Softvér Licencia na 1 rok
Obj. č.: JAL29051

3 205,- €

Obj. č.: JAL29751
+ JalTest – Softvér Licencia na 1 rok
Obj. č.: JAL29764

1 140,- €

932,- €

Jaltest Info – Poľnohospodárske vozidlá
(všetky značky)

445,- €

Jaltest Info – Softvérová licencia pre
jednotlivé značky
DAF – Obj. č.: JAL293110
ISUZU – Obj. č.: JAL293124
IVECO – Obj. č.: JAL293125
MAN – Obj. č.: JAL293129
MERCEDES BENZ – Obj. č.: JAL293130
RENAULT – Obj. č.: JAL293135
SCANIA – Obj. č.: JAL293137
VOLVO – Obj. č.: JAL293148

665,- €
665,- €
665,- €
665,- €
665,- €
665,- €
665,- €
665,- €

Uvedené ceny sú bez DPH

